P R O T O K Ó Ł Nr 7/2019
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 24 września 2019 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 24 września 2019 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.strykow.pl/?a=8999
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Stryków.
2. Informacja Burmistrza Strykowa dotycząca zagospodarowania terenów wokół zalewu
w Strykowie w roku 2020.
3. Ustalenie wniosków do projektu budżetu Gminy Stryków na 2020 rok.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne ( w zakresie merytorycznym działania Komisji).
Posiedzenie Komisji prowadził jej Przewodniczący radny Grzegorz Kozłowski.
Porządek posiedzenia został zaakceptowany w głosowaniu ( 12 głosów za bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się).
Na posiedzeniu Komisji nieobecny radny Mateusz Słojewski.
Na posiedzenie Komisji został zaproszony Pan Wojciech Włodarczyk Komendant Powiatowy
Policji w Zgierzu oraz Pan Michał Koźmiński Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w
Strykowie.
Ad. pkt. 1
Pan Michał Koźmiński Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Strykowie
przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stryków obejmującą okres od
stycznia 2019 r. do końca sierpnia 2019 r. w porównaniu do tego samego zakresu czasowego
z roku 2018.
W trakcie realizacji tego punktu głos w dyskusji zabrał Pan Witold Kosmowski Burmistrz
Strykowa oraz radni- członkowie Komisji budżetu.
Ad. pkt 2
Informację przedstawił Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa.
Dokumentacja techniczna obejmująca zagospodarowanie terenów wykonana została w 2016
roku. Burmistrz zachęcał radnych do zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na
stanowisku pracy i wnoszenia ewentualnych uwag. Istniejącą koncepcję należy poprawić i
uszczegółowić.
Na realizację tego zadania Gmina planuje występować o finansowe środki zewnętrzne.
Nie unikniona jest gruntowna naprawa placu zabaw i skateparku.
http://www.bip.strykow.pl/?a=8999
Ad. pkt 3
Przewodniczący Komisji mówił, że Komisja będzie zajmowała się opiniowaniem projektu
budżetu na 2020 rok, który przedstawi Burmistrz Strykowa.
Radny Paweł Kasica apelował aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki finansowe
na inwestycje zgodnie z już wykonanymi dokumentacjami technicznymi poszczególnych
zadań zwłaszcza tych, na które mogą kończyć się pozwolenia na budowę.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa m. in. poinformował, że na ostatnim Kongresie
Gmin Wiejskich przedstawiciele samorządów zapoznani zostali z symulacją dochodów gmin
w roku 2020, które będą niestety mniejsze niż dotychczasowe ( m.in. jest to wpływ
obniżonego PIT, wzrostu opłat za energię elektryczną, podwyżek wynagrodzeń dla
nauczycieli, wzrost ,,janosikowegoˮ).
http://www.bip.strykow.pl/?a=8999
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Ad. pkt 4
Pani Kinga Miśkiewicz Z-ca Skarbnika Gminy Stryków przedstawiła następujące projekty
uchwał:
 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata
2019 - 2029
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
10 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Dodatkowych szczegółowych informacji i wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Pan
Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił i szczegółowo omówił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny
nieruchomości położonych w Smolicach i Strykowie.
Gmina Stryków jako użytkownik wieczysty działek stanowiących własność Skarbu Państwa,
oznaczonych nr 520 i 522 o łącznej pow. 1,9216 ha położonych w Smolicach (rys. 1) i działki
nr 72/10 o pow. 0,0690 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 1 ( rys. 2),
zobowiązana jest do uiszczania opłat rocznych.
W odniesieniu do działek w Smolicach Skarb Państwa wypowiedział dotychczasową opłatę
roczną za użytkowanie wieczyste i ustalił nową, która w roku 2021 wzrośnie w stosunku do
obowiązującej w roku 2018 o 340%.
W związku z powyższym do Starosty Zgierskiego złożony został wniosek o przekazanie
przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Stryków w drodze darowizny. Starosta może
dokonać darowizny nieruchomości na rzecz gminy z przeznaczeniem na cele publiczne za
zgodą wojewody. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu (w
szczególności w przypadku zbycia nieruchomości lub jej części).
W odniesieniu do przedmiotowych działek Wojewoda Łódzki wyraził zgodę na dokonanie
darowizny przez Starostę Zgierskiego z przeznaczeniem działki w Strykowie na drogę
wewnętrzną zapewniającą dojazd do posesji oraz działek w Smolicach z przeznaczeniem na
gminny tor motocrossowy i drogę dojazdową do terenów przemysłowych.
Notarialne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Stryków może nastąpić po uzyskaniu
zgody Rady Miejskiej w Strykowie na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
11 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Ad. pkt 5
W sprawach różnych głos zabrali:
Radny Łukasz Orłowski
Radny Tadeusz Rosiński
Radna Anna Ślęzak
Burmistrz Strykowa.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak

Przewodniczący
Komisji budżetu
Rady Miejskiej w Strykowie
Grzegorz Kozłowski
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